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Preventief fouilleren
In de vorige Raadsinformatiebrief heb ik u geïnformeerd over de aanwijzing
Veiligheidsrisicogebied die op 3 september 2021 is ingegaan en voor 4 weken geldig is.
Graag wil ik u langs deze weg mededelen, dat ik heb besloten om deze aanwijzing niet te
verlengen. De reden hiervoor is dat de politie voldoende toegerust is om handhavend op
te treden op dit moment. Preventief fouilleren is nu niet nodig.
In eerste instantie hadden we te maken met een opeenstapeling van zaken en
geweldsincidenten in de regio en Alblasserdam. Sinds het ingaan van de maatregelen zijn
er diverse preventief fouilleeracties geweest. Bij geen van deze fouilleeracties zijn
wapens of andere verdachte zaken aangetroffen. Dat vind ik erg positief. Het feit dat we
een aantal weken geleden alle mogelijke maatregelen hebben ingezet, heeft veel goed
gedaan bij bewoners en ondernemers in de gemeente. Afschalen van maatregelen is
altijd moeilijk in dit soort gevallen. Zeker nu we net geconfronteerd worden met een
nieuw incident in Hoensbroek, waarvan overigens nog vastgesteld moet worden of het
een link heeft met de incidenten in Alblasserdam. Niettemin heb ik vandaag nog
afgestemd met Openbaar Ministerie en politie en beiden geven aan dat ze zonder de
mogelijkheid tot preventief fouilleren voldoende mogelijkheden hebben om op te treden.
De inzet van de politie in de gemeente en zeker de snelle reactie op meldingen uit de
omgeving van de gesloten woningen blijft groot. Dit heeft me ondersteund bij het nemen
van het besluit om niet tot verlengen over te gaan.
We hebben uiteraard ook bekeken of het raadzaam is om het aanwijzingsgebied te
verkleinen. We concluderen dat dat niet verstandig is. Een aanwijzing
Veiligheidsrisicogebied is voor de politie niet noodzakelijk en de belasting voor de
bewoners zal door de verkleining juist vergroot worden. Want een preventief
fouilleeractie richt zich op íedereen die passeert en niemand uitgezonderd. Als de acties
niet meer alleen maar gehouden worden aan de randen van de gemeente, zal het juíst de
bewoners van Alblasserdam treffen. Als het nodig is, doen we dat. Maar als het niet nodig
is, wil ik dat liever voorkomen.
Zoals in de vorige RIB gemeld, blijven andere maatregelen wel in stand. En de aandacht
van de politie blijft onverminderd.
Bewoners en veiligheid
Ik heb de afgelopen dagen wederom een bezoek gebracht aan omwonenden van de
gesloten panden. Alle bewoners geven aan tevreden te zijn met de maatregelen, ook al
worden ze wel als stevig ervaren. Men is ook zeer tevreden over het optreden van
Openbaar Ministerie, politie en de gemeente. De communicatie richting omwonenden
ervaart men als "betrokken en warm". Wel heb ik besloten om de aandacht en
begeleiding richting bewoners van De Boezem te intensiveren. Immers je woonomgeving
zou een veilige omgeving moeten zijn en dat daar inbreuk op wordt gedaan, brengt ook
vragen met zich mee. Ik zal dan ook op zeer korte termijn opnieuw met bewoners in

gesprek gaan. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben aangegeven zich hierbij ook
te willen aansluiten op enig moment. Voor de Merelstraat zal ook passende begeleiding
gaan plaatsvinden.
Samenwerking driehoek
In de vorige RIB heb ik al gemeld dat er regelmatig driehoeksoverleg is, al dan niet in
aanwezigheid met Hendrik-Ido-Ambacht. Deze overleggen verlopen goed.
Tevens komt een ondersteunend team binnen de gemeente wekelijks bij elkaar om beeld
en acties met elkaar af te stemmen. Dit team bestaat uit een vaste groep medewerkers
van gemeente en politie en brengt alle werkzaamheden bij elkaar. Daarnaast hebben de
communicatieadviseurs van de driehoek wekelijks een overleg. Ik ben uitermate tevreden
met alle samenwerking.
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